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outubro de 2014, para recrutamento de trabalhadores médicos com vista
à celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado,
para o preenchimento de 6 postos de trabalho, da Carreira Médica da
área de Psiquiatria, procedente do Despacho n.º 9737-A/2014, de Sua
Exa. o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 22.º-C do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, aditado
pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, em substituição da Ministra
de Estado e das Finanças e de Sua Exa. o Sr. Secretário de Estado da
Saúde, publicado no Diário da República — Parte C, 2.ª série, n.º 143,
de 28 de julho, ficou deserto.
28 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel da
Silva Moura dos Reis.
208854235
Aviso (extrato) n.º 9042/2015
Nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do Acordo Coletivo de Trabalho
que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento para postos de trabalho da carreira médica no âmbito das entidades
prestadoras de cuidados de saúde que revistam natureza empresarial,
foi por despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. João
Moura Reis, datado de 16 de julho de 2015, homologada a lista unitária
de ordenação final dos candidatos ao procedimento de recrutamento
simplificado destinado ao preenchimento de 1 posto de trabalho para
a categoria de assistente hospitalar, da área de Neurologia, divulgado
pelo Aviso n.º 1572-B/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 28 de
10 de fevereiro de 2015.
Nome

1.º Rui Carlos Rodrigues Alves Loureiro. . . . . . .

Classificação

18,80 valores

A presente lista encontra-se disponível para consulta na página eletrónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min-saude.pt).
28 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.
208853928
Aviso (extrato) n.º 9043/2015
Torna-se público que nos termos do n.º 5 da cláusula 26.ª do ACT que
regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento
para postos de trabalho da carreira médica no âmbito das entidades
prestadoras de cuidados de saúde que revistam natureza empresarial, foi
por despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis, datado de 29
de julho de 2015, homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal simplificado aberto através do Aviso
n.º 6909/2015 publicado no Diário da República 2.ª série n.º 119 de 22 de
junho de 2015, para recrutamento de trabalhadores médicos com vista à
celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado,
para o preenchimento de 2 postos de trabalho da Carreira Médica da
área de Oncologia Médica, procedente do Despacho n.º 5952-A/2015,
Diário da República n.º 106, de 2 de junho de 2015:
Nome

1.º André Fernandes Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º Raquel Alexandra Brito Dionísio . . . . . . . . . .

Classificação

18,00 valores
18,00 valores

A ordenação foi baseada na nota final do internato médico.
A presente lista encontra-se disponível para consulta na página eletrónica desta ARS Algarve, I. P. (www.arsalgarve.min-saude.pt).
30 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel da
Silva Moura dos Reis.
208854762
Aviso (extrato) n.º 9044/2015
Torna-se público que nos termos do n.º 5 da cláusula 26.º do ACT que
regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento
para postos de trabalho da carreira médica no âmbito das entidades
prestadoras de cuidados de saúde que revistam natureza empresarial, foi
por despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração

Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis, datado de
4 de agosto de 2015, homologada a lista unitária de ordenação final dos
candidatos ao procedimento concursal simplificado aberto através do
Aviso n.º 6906/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119,
de 22 de junho de 2015, para recrutamento de trabalhadores médicos
com vista à celebração de contrato individual de trabalho por tempo
indeterminado, para o preenchimento de 1 posto de trabalho da Carreira
Médica da área de Urologia, procedente do Despacho n.º 5952-A/2015,
Diário da República, n.º 106, de 2 de junho de 2015:
Nome

Classificação

1.º Marco António Rodrigues Dores . . . . . . . . . . . . .
2.º Rodrigo Miguel Marques Garcia . . . . . . . . . . . . .
2.º Rodrigo Nuno Brito Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,50 valores
16,50 valores
16,50 valores

A presente lista encontra-se disponível para consulta na página eletrónica desta ARS Algarve, I. P., (www.arsalgarve.min-saude.pt).
04 de agosto de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel
da Silva Moura dos Reis.
208854916
Aviso (extrato) n.º 9045/2015
Torna-se público que o procedimento concursal comum aberto no
âmbito do Aviso n.º 1572-B/2015 no Diário da República, 2.ª série,
n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, Referência E1, para recrutamento de
trabalhadores médicos com vista à celebração de contrato individual de
trabalho por tempo indeterminado, para o preenchimento de 2 postos de
trabalho, da Carreira Médica da área de Anestesiologia, procedente do
Despacho n.º 1036-B/2015 publicado no Diário da República 2.ª série,
n.º 21 — 3.º suplemento de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 90-A/2015, publicada no Diário da República 2.ª série,
n.º 22 de 2 de fevereiro, em conjugação com o Despacho n.º 800-A/2015,
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 17, de 26 de janeiro,
proferido neste caso, ao abrigo do artigo 22.º-C do Estatuto do SNS,
ficou concluído e deserto dada a não aceitação de celebração de contrato
da única candidata classificada.
06 de agosto de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel
da Silva Moura dos Reis.
208856828
Aviso (extrato) n.º 9046/2015
Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto no
âmbito do Aviso n.º 1572-B/2015 no Diário da República, 2.ª série,
n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, Referência E13, para recrutamento de
trabalhadores médicos com vista à celebração de contrato individual de
trabalho por tempo indeterminado, para o preenchimento de 1 posto de
trabalho, da Carreira Médica da área de Oncologia Médica, procedente do
Despacho n.º 1036-B/2015 publicado no Diário da República 2.ª série,
n.º 21 — 3.º suplemento de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 90-A/2015, publicada no Diário da República 2.ª série,
n.º 22 de 2 de fevereiro, em conjugação com o Despacho n.º 800-A/2015,
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 17, de 26 de janeiro,
proferido neste caso, ao abrigo do artigo 22.º-C do Estatuto do SNS,
ficou concluído e deserto dada a não aceitação de celebração de contrato
da única candidata classificada.
6 de agosto de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel da
Silva Moura dos Reis.
208856877

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Aviso (extrato) n.º 9047/2015
Lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal
comum para recrutamento de trabalhadores com ou sem relação jurídica
de emprego público constituída, para o preenchimento de 19 postos de
trabalho na categoria de enfermeiro da carreira especial de enfermagem
do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
Em cumprimento do estipulado no n.º 22 do aviso de abertura
n.º 6694/2015 publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 116, de

